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ВНИМАНИЕ

Данный бытовой прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, без надзора
или руководства по использованию прибора со стороны лица, ответственного за их безопасность.
Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством.
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Примечание

Гарантия не распространяется на изменение положения дверцы.
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ОСЫ ТОҢАЗЫТҚЫШ АСА МҰҚИЯТ ШЫҒАРЫЛҒАН ЖƏНЕ ЕҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ҚОЛДА НЫЛҒАН
ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ ЖҰМЫСЫ МЕН СЕНІМДІЛІГІНЕ СІЗДІҢ КӨҢІЛІҢІЗ ƏБДЕН ТОЛАДЫ
ДЕП ҮМІТТЕНЕМІЗ
ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ІСКЕ ҚОСПАС БҰРЫН ОСЫ КІТАПШАНЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ .
МҰНДА ОРНАТУ, ІСКЕ ПАЙДАЛАНУ ЖƏНЕ КҮТІП ҰСТАУ ТУРАЛЫ ДƏЛ АҚПАРАТ
ЖАЗЫЛҒАН , СОНДАЙ -АҚ БІРАЗ ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР БЕРІЛГЕН .
Осы құрылғының жұмыс мерзімі тұтынушыға жеткізілген күннен бастап 7 жыл.

ОРНАТУ
Жақсы орын таңдаңыз
Тоңазытқышты пайдалану оңай болатын
жерге орналастырыңыз.
Жылу көздерінің жанына, тура түскен күн
жарығына немесе ылғалды жерге қоймаңыз.

Тоңазытқыш жақсылап тазалаңыз жəне
тасымалдау кезінде жиналған шаңын сүртіп
алыңыз.
Мұз науасы, сөре т .с .с . сияқты
керек -жарақтарын орнына дұрыс салыңыз.
Тасымалдау кезінде бүлінбес үшін
олар бірге орап салынады.

Тоңазытқыш -мұздатқыштың маңайында ауа
жақсы айналуы үшін тоңазытқыштың екі
жағынан жəне үстіңгі жағынан жеткілікті бос
орын қалдырыңыз жəне қабырғадан кем
дегенде 2 дюйм (5 см) алыс қойыңыз
Дірілдемеу үшін құрылғының деңгейі
дұрыс болуы керек .
Егер қажет болса, еденнің еңістігінің орнын
толтыру үшін деңгейлегіш бұранданы
дұрыстаңыз.
Есіктің жабылуына септесу үшін алдыңғы
жағы артқы жағынан сəб биік болуға тиіс.
Деңгейле гіш бұранданы тоңазытқышты
сəл еңкейту арқылы оңай бұрауға болады.
Құрылғыны биіктету үшін деңгейлегіш
бұранданы сағат тілінің бағытымен , ал
төмендету үшін сағат тілінің ба ғытына
қарсы бұраңыз.

Қуат сымын ( немесе ашасын) электр
розеткасына жалғаңыз.
Басқа құрылғылармен бір розеткаға қоспаңыз.
П айдаланардан бұрын тоңазытқыш 2
немесе 3 сағат қалдыра тұрыңыз.
Дұрыс суытылуын қамтамасыз ету үшін
буландырғыштағы суық ауа ағынын
тексеріңіз .
Сіздің тоңазытқышыңыз енді пайдалану
үшін дайын.
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ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ НЕГІЗГІ БӨЛІКТЕРІ

Буландырғыш

Су жинағыш науа
Мұз еріту кезінде су
жинауға арналған

Мұз науасы

Термостат тетігі
Тоңазытқыштағы температураны
орнатуға арналған

Сөрелер
Магнитті есік тығыздауышы
Есік сөресі

Жеміс-жидек ыдысы
жəне шыны қақпағы
Жеміс-жидек пен
көкөніске арналған.

Деңгейлегіш бұранда
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ІСКЕ ПАЙДАЛАНУ
ІСКЕ ҚОСУ
Тоңазытқышты алғаш орнатқан кезде, оған жас тағам салмас бұрын қалыпты жұмыс
температурасында 2 -3 сағат орнығуына мүмкіндік беріңіз.
Егер жұмысы үзілсе, қайта іске қоспас бұрын 5 минут қоя тұрыңыз .

ТЕМПЕРАТУРА ҚОСҚЫШЫ

МҰЗ ҚАТЫРУ
Мұз текшелерін жасау үшін мұз науасына
сутолтырып, буландырғыштың ішіне қойыңыз.
Мұз текшелерін алып шығу үшін науаның
шетінен ұстап, сəл сілкіңіз.

ЕС
КЕҢ

Мұзды оңай алып шығу үшін науаның үстінен су
ағызыңыз да, содан кейін оны сілкілеңіз.

МҰЗЫН ЕРІТУ

Мұзын ерітуді аяқтағаннан кейін су жинағыш
науаны алыңыз, құрғатыңыз да, əдеттегі
орнына қайта рыңыз.
Басқару тетігін қалаған қалпына қойыңыз .

Тоңазытқыш жақсы жұмыс істеуі үшін
ме згіл -мезгіл оның мұзын ерітіп отыру
қажет.
Мұзын ерітер алдында, буландырғыштың
бетіндегі қыраудың қалыңдығы ширек
дюймнен (6 мм) аспауға тиіс.
Мұзын еріту үшін тетікті ‘0’ мəніне бұраңыз .
Мұзын ерітуді бастамас бұрын , буландырғыштан
тағамды ал ып шығыңыз да, су жинағыш
науаны өз орнына қойыңыз .
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АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Буландырғыштан мұзды,
қырауды немесе мұз
науасын алу үшін
ешқашан өткір немесе
металл құралдарды
пайдаланбаңыз.

ТАҒАМДЫ САҚТАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР
қойыңыз .
Бұл ылғалдың булануына жол бермейді
жəне тағамның дəмі мен нəрін сақтауға
көмектеседі.
Есікті жиі аша бермеңіз.
Есік ашылған сайын тоңазытқышқа жылы
ауа кіріп, ішінің температурасының
жоғарылауына себеп болады.
Буландырғышта шөлмектерді сақтамаңыз,
олар қатқан кезде сынып кетуі мүмкін.
Тоңазытқышқа салар алдында тағамды
тазалаңыз.
Көкөніс пен жеміс-жидекті жуып, сүрту
керек, ал қасындағы тағам бүлінбеуі үшін,
оралған тағамды тазалап сүрту керек.

ТАҒАМДЫ САҚТАУ
Жас тағамды тоңазытқышта сақтаңыз.
Тағамның балғындығы мен дəмін сақтау
үшін оның қалай мұздатылғанының жəне
жібітілгенінің маңызы зор.
Банан, ананас пен лимон сияқты, төмен
температурада тез бүлінетін тағамды
сақтамаңыз.
Ыстық тағамды сақтауға қоярдан бұрын
суытыңыз.
Тоңазытқышқа ыстық тағам қою басқа
тағамның бұзылуына əкелуі жəне электр
қуатының шығысын көбейтуі мүмкін!
Тағамды сақтаған кезде винил ора уышқа
ораңыз немесе жабық ыдысқа салып

ТАЗАЛАУ
Жағымсыз иіс шықпас үшін тоңазытқышты
таза ұстаудың маңызы зор.
Бүлінген тағамды дереу лақтырып тастау
керек, себебі ол қалып қойса, пластик
беттерді тотықтықтырып, дақ қалдыруы
мүмкін.
Тоңазытқыштың беттеріне металл қырғыш,
шөтке, қатты түрпілі тазарт қыштар немесе
сілтілі еріткіштер қолданбаңыз.
Тазалардың алдында дымқыл заттардың
тым қатты беткі қабаттарға жабысып
немесе қатып қалуы мүмкін екені есің ізде
болсын.
Мұздап қатқан беткі қабаттарды су немесе
дымқыл қолмен ұстамаңыз.
СЫРТҚЫ ЖАҒЫ – Тоңазытқыштың сыртқы
бетін тазалау үшін жұмсақ сабынның
немесе тазартқыш заттың жылы судағы
ерітіндісін пайдаланыңыз.

Таза, дымқыл шүберекпен сүртіңіз де,
содан кейін құрғатыңыз.
ІШКІ ЖАҒЫ – Тоңазытқыштың іші мен
ішіндегі бөліктерін мезгіл -мезгіл тазалап
отыру керек.
Қуат желісінен ажырат ыңыз, жəне
тағамды, сөрелер мен науаларды т.б.
шығарыңыз. Бүкіл камераны жəне сөрелер
мен науаларды т.б. ас содасының
ерітіндісімен жуыңыз.
Шайыңыз жəне құрғатыңыз.

ЕСКЕРТУ

Электрлік бөлшектерінің маңын тазалардың
алдында қуат сымын розеткадан əрқашан да
суырыңыз. Судың немесе сұйық заттардың
электрлік бөлшектерге түсіп, электр тогы
соғуына себеп болуын болдырмау үшін артық
ылғалды сүртіп алыңыз. Жанғыш немесе
уытты тазартқыш заттарды пайдаланб аңыз.

ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТ
ДЕМАЛЫС УАҚЫТЫ

Орташа мерзімді демалыс кезінде
тоңазытқышты жұмыс істеп тұрған күйінде
қалдырға н жөн болуы мүмкін.
Ұзақ уақытқа жол жүріп кетуді
жоспарласаңыз, барлық тағамды
шығарыңыз, қуат сымын ажыратыңыз, ішін
жақсылап тазалаңыз, иісі шығып кетпес
үшін есікті АШЫҚ қалдырыңыз.

ҚУАТ СӨНІП ҚАЛУЫ

Қуат үзіліп қал ған жағдайлардың көбі бірер
сағатта жөнделеді де, тоңазытқыштың
температурасына əсер етпейді.

Дегенмен, қуат сөніп қалған кезеңде
тоңазытқыштың есігін мейлінше сирек ашу
керек.
Қуат ұзақ уақыт сөніп қалған кезеңде
мұздатылған орамдардың үстіне құрғақ
мұз кесегін қойыңыз.

КӨШЕТІН ЖАҒДАЙДА
Тоңазытқыштың ішіндегі барлық бос
заттарды алыңыз немесе мықтап бекітіңіз.
Деңгейлегіш бұранданы бүлдіріп алмау
үшін оларды ұзына бойын а дейін бұраңыз.
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ШАМДЫ АУЫСТЫРУ (Қосымша)
Қуат сымын розеткадан суырыңыз.
Тоңазытқыштың сөрелерін алыңыз.
Шамды оң жақтағы суретте көрсетілгендей, сағат тілінің
бағытына қарсы бұрау арқылы ағытып алыңыз.
Бөлшектеген бағытқа кері бағытта жинақтаңыз.
Ауыстырылатын шамның сипаттамалары түпнұсқа
шамдікіндей болу керек.

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР
ҰЗАРТҚЫШ СЫМДЫ
ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ

ЖЕРГЕ ҚОСУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ
Электр тогы қысқа тұйықталған жағдайда,
жерге қосу электр тогы өтіп кететін
қосымша сымды қамтамасыз ету арқылы
электр тогы соғу қатерін азайтады.
Электр тогу соғу ықтималдығын азайту
үшін осы құрылғыны жерге қосу керек.
Жерге қосу ашасын дұрыс пайдаланбау
электр тогы соғуына əкелуі мүмкін.
Егер жерге қосу туралы нұсқауларды толық
түсінбесеңіз немесе құрылғының жерге
дұрыс қосылғаны жөнінде күмəніңіз болса,
білікті электрші маманмен немесе қызмет
көрсетуші техникпен кеңесіңіз.

Егер мүмкіндік болса, тоңазытқыш пен басқа
аспаптарға немесе үйдегі шамдарды асқын
жүк түсіп, қуат кер неуі үзіліп қалуына себеп
болмауы үшін оны өзінің жеке розеткасына
жалғаңыз.

ҚУАТ СЫМЫ АУЫСТЫРУ

Егер қуат сымы бүлінген болса, оны
өндірушіден немесе оның қызмет көрсетуші
өкілінен сатып алуға болатын арнайы
сыммен немесе жинақпен ауыстыру керек.

АСА ҚАТЕРЛІ ОЙЫН

Бұл құрылғы жерге қосылуға тиіс.

Бос т оңазытқыш балалардың назарын
тартып, аса қатерлі болуы мүмкін.
Пайдаланылмайтын құрылғыдан кез келген
тығыздағыш, ысырма, қақ пақты немесе
тұтас есікті алып қойыңыз, немесе оны
зиянсыз ету үшін басқа бір нəрсе істеңіз.

КҮТПЕҢІЗ! ҚАЗІР ҚОСЫҢЫЗ!
ЖАРЫЛҒ ЫШ ЗАТТАР МЕН ХИМИЯЛЫҚ
ЗАТТАРДЫ САҚТАМАҢЫЗ

ECKEPTY

Дене, сезім не ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тəжірибесі мен білімі жеткіліксіз
адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауапкершілік көтеретін адам осы
құрылғыны пайдалануға қатысты оларды қадағаламаса немесе нұсқау бермесе, бұл құрылғыны
олардың қолдануына болмайды.
Балалар осы аспаппен ойнамауы үшін оларды қадағалап жүру керек.
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ЕСІК ТОПСАСЫНЫҢ ОРНЫН АУЫСТЫРУ (Қосымша)
Тоңазытқыш сол жақтан нем есе оң жақтан ашылатын етіп ауыстырмалы есікпен жарақталған.
Есік топсасының орнын ең басында ауыстырған жөн, себебі кейіннен мұны істеу ыңғайсыз болады.
Есік топсасын ауыстыру үшін төмендегі суретті қараңыз да, сол бойынша əрекет етіңіз

Құрылғының ішінен б арлық бос бекітпелерді шығарыңыз.
Құрылғыны өзінің қорабына артымен мұқият жатқызыңыз (бұл үшін сізге екінші адамның
көмегі қажет) Түтіктерді бүлдіріп алмау үшін оларды еденнен аулақ ұстаңыз.
Реттемелі аяғын (A) бұрап, ағытып алыңыз.
2 x бұранданы (B) бұрап шешіп алу арқылы астыңғы топсаны (D) алыңыз
Аяғын (H) бекітіп ұстап тұрған бұранданы (C) бұрау арқылы ағытып алыңыз
Есікті ағытып алу үшін оны ептеп төмен тартыңыз.
Есікті қайта орнатардан бұрын, топса баст ырмасын (F) қазіргі орнынан тетікпен
көтеріп, есіктің екінші жағына салу арқылы оның орнын ауыстырыңыз.
Тоңазытқыштың корпусын бүлдіріп алудан сақ болу қажет.
Үстіңгі топсаның істікшесін (G) бұрап алыңыз да, корпустың үстіндегі қарама қарсы жақтағы
ойыққа бұраңыз.
Енд і 2 x бұранданың (B) көмегімен астыңғы топсаны (D) бекітіңіз.
Реттемелі аяқты (A) шамамен 20 мм жерге орналастырыңыз
Тоңазытқышты тігінен абайлап қойыңыз да (бұл үшін сізге екінші адамның көмегі қажет),
тұрақты орнына қойыңыз.
Есіктің оңай ашылып -жабылатынын тексеріңіз. Есіктің тығыздауышының топсаның бір
жағына қысылып қалып, тоңазытқыштың ішіне ауа кіретін саңылау қалмағанына көз жеткізіңіз.
Қажет болса, топсаларды түзетіңіз.
Тоңазытқыш мығым, тегіс жерде тұруға жəне оның айналасында ауа еркін өтетін бос жер бо луға
тиіс. (Жан-жағында кем дегенде 10 мм жəне тұрған жеріне қарай, жұмыс істейтін бетінің астында
20 мм). Қабырғаға немесе бұрыш тарға тым жақын қоймауға тырысыңыз. Əсіресе артқы
жағында еркін желдетілу үшін жеткілікті орын болуға тиіс. Тоңазытқышты пештер, радиаторлар
сияқты жылу көздерінен жəне тура түскен күн жарығынан алыс қою керек. Егер құрылғы
температурасы тым төмен жерге орналастырылса, корпусының сыртында шық түзіледі. Қалыпты
бөлме температурасы болғаны жөн.
Ауа өтінде тұрған немесе ылғал жерлерге қоймауға тырысыңыз, себебі бұл тоңазытқыштың
жұмысына əсер етуі мүмкін.
Ескері

Есіктерді ауыстыру кепілдік

.
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ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА ХАБАРЛАС БҰРЫН
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА КӨБІНЕСЕ ХАБАРЛАСПАЙ -АҚ ҚОЮҒА БОЛАДЫ!
ЕГЕР ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ ДҰРЫС ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙ ТҰРҒАНЫН СЕЗСЕҢІЗ, ƏУЕЛІ
ТӨМЕНДЕГІ ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІН ТЕКСЕРІҢІЗ:
АҚАУЛЫҚ
ТОҢАЗЫТҚЫШ ЖҰМЫС
ІСТЕМЕЙДІ

ТЕМПЕРАТУРА
ТЫМ ЖЫЛЫ

ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРІ
Үйдегі сақтандырғыш жанып нем есе қысқа
тұйықтағыш ағытылып кеткен бе?
Қуат сымының ашасы қабырғадағы электр
розеткасынан алынып немесе босап қалған ба?
Температура басқару элементі дұрыс қалыпқа қойылмаған.
Құрылғы қабырғаға немесе жылу көзіне жақын қойылған.
Жылы ауа райы - есікті жиі ашылады.
Есік ұзақ уақыт бойы ашық қалған.
Тоңазытқышта сақталатын тағамның мөлшері тым көп

ƏДЕТТЕН ТЫС ШУЫЛ

Тоңазытқыш осал немесе тегіс емес жерге қойылған
немесе деңгейлегіш бұранданы дұрыстау керек.
Тоңазытқыштың артқы жағына қажет емес
заттар қойылған

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ
ИІСІ БАР

Иісі күшті тағамды мықтап жабу немесе орау қажет.

КОРПУСЫНЫҢ БЕТКІ
ҚАБАТЫНА ШЫҚ ТҰРАДЫ

Тоңазытқыштың ішін тазалау керек.
Жоғары ылғалдылық кездерінде болып тұратын жағдай
Есік ашық қалған болуы м үмкін.
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